
احلليب : بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، هناك أقوال يرددها بعض الناس 

أو بطالا ؟ يف ضوء الدليل والربهان  املنتسبني إىل بعض اجلماعات أو الفرق اإلسالمية ، فنريد معرفة صحتها ؟

؟ يقولون إن للشيعة احلق يف أن يثقوا مبصادرهم ومرويام وأن ال خنالفهم يف هذا احلق ، ويبقوا فرقة من املسلمني 

  ، وكذا احلال لإلباضية وباقي الفرق اإلسالمية ؟

سؤال يشبه متاما كما لو قال قائل إن بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، جوايب على هذا ال الشيخ :

لكل أصحاب الديانات ، املوجودة اليوم احلق أن يعتمدوا على كتبهم والروايات اليت فيها ، لكننا حنن نقول جوابا 

(( يا أيها الذين آمنوا  إن جاءكم عن هذا وذاك من أين جاء هذا احلق ، وحنن نعلم من مثل قوله تبارك وتعاىل 

، فالتبني من خصوصيات الشريعة اإلسالمية ، الين تستلزم أو تلزم كل مسلم أن ال يروي  نوا ))فاسق بنبإ فتبي

شيئا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال بعد التحقق والتثبت من صحة هذه النسبة إىل النيب صلى اهللا عليه 

ه الصالة والسالم يف بطون كتب وسلم وال شك أن أول ما نبدأ به من الكالم ، هو حول ما يروى عن النيب علي

املسلمني مجيعا ، بغض النظر اآلن عن اختالف مذاهبهم ومشارم  ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هو 

املرجع الثاين بعد الرب تبارك وتعاىل ونعين كما أن الرجوع ينبغي أن يرجع املسلم إىل ربه  أي إىل كتابه فكذلك 

نبيه ، أي إىل سنته ، ذلك ألن اهللا عز وجل ، أمر املسلمني بأن يتمسكوا بكتاب  جيب على املسلم أن يرجع إىل

اهللا من جهة ، وبسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم من جهة أخرى وكما أوضح فيما غري آية من القرآن الكرمي ال 

(( وأنزلنا إليك  سبيل إىل فهمه فهما صحيحا إال من طريق بيانه عليه الصالة والسالم كما يف قوله عز وجل

فهذا البيان هو ما يعرف عند علماء املسلمني ، بالسنة أو باحلديث النبوي  الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ))

وحينئذ إذا كان من الواجب أن يتثبت املسلم فيما يأتيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أحاديث فعليه أن 

رح له الصدر ، ليتوصل ذا الطريق إىل معرفة ما قاله عليه السالم وما يتبىن طريقا علميا تطمئن له النفس وتنش

فعله عليه السالم بيانا للقرآن ، فهنا نقف مع الفرق كلها ، ما هو الطريق ملعرفة السنة ؟ أو البيان بالتعبري القرآين 

ثقة عن الثقة عن الثقة ؟ ما هو الطريق عندكم ؟ أما طريقنا حنن فهو معروف مبا يسمى بالسند أي أن يروي ال

وهكذا متسلسال آخذ بعضهم عن بعض إىل أن ينتهي اخلرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مع مالحظة أن 

هناك أسبابا متنع أحيانا من االعتماد على مثل هذه السلسلة ، اليت تسمى بالسند ، هذا العلم الذي يدور حول 

عرفة ما قاله الرسول عليه السالم  أو ما فعله لنتمكن به من تفسري دراسة السند ، الذي يقصد به الوصول إىل م

القرآن ، هذا العلم تفردت به الفرقة الواحدة من الفرق اإلسالمية كلها ، قدميا  وحديثا ،و هي أهل السنة 

، كما يدخل واجلماعة ، بالتعبري العام ألنه يدخل فيه كل املذاهب من الناحية الفقهية ، أتباع املذاهب األربعة 



فيه أهل املذاهب الكالمية األخرى ، ممن أيضا تدخل يف دائرة أهل السنة ، وإن كان هناك شيء من التحفظ يف 

إدخاهلم يف هذه الدائرة كاألشاعرة وكاملاتردية ، فسواء قلنا عن هذين املذهبني الكالميني أو قلنا عن املذاهب 

أهل احلديث على أن طريقة معرفة الوصول إىل ما كان عليه  الفقهية األربعة فكل هؤالء وهوالء متفقون مع

الرسول عليه السالم من هدى ، ومن بيان القرآن ليس هناك إال اإلسناد ، تفردت به أهل السنة دون الطوائف 

األخرى ، فإذا كان هذا مسلما ، لدى الفرق بصورة عامة ،و لدى موجه هذا السؤال بصورة خاصة وال أعتقد أن 

اقش يف صحة هذا املنهج ، ملعرفة ما كان عليه الرسول عليه السالم من اهلدي والسرية ، وأكرب دليل على أحد ين

ذلك ، بعض األفراد من األمم الكافرة اليت ال تشرتك مع الفرق اإلسالمية كلها ، يف الشهادة هللا عز وجل 

ا رغم أنوفهم ، بأن ما عند املسلمني مما يسمى بالوحدانية ،ولنبيه صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة ، قد اعرتفوا وهذ

بالسند ملعرفة التاريخ اإلسالمي األول ، هذا شيء تفردت به األمة اإلسالمية دون األمم األخرى ، وكما يقول 

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، بأن األمة اإلسالمية متيزت على أميت اليهود والنصارى  بكوا على اهلدي 

وحيد ، كذلك متيزت أمة احلديث من اإلسالميني على بقية الفرق األخرى يف جها ، هذا املنهج وعلى الت

العلمي القائم على السند ، وما يلوذ به ، وما يتعلق به من معرفة علم مصطلح احلديث ، وعلم اجلرح والتعديل 

مية باهلدى والتوحيد من بني األمم فأهل احلديث تفردوا من بني الفرق اإلسالمية كلها كما تفردت األمة اإلسال

املعتقدة باألديان ، كاليهود والنصارى وغريهم ، فهذا كهذا لذلك أعود ألقول ، إذا كان مثل هذا السائل أو 

الناقل يعتقد بصحة هذا املنهج ، فنحن نقول هلم حينذاك بأن هذا التسليم الذي يدندنوا حوله ، ويقولون بأنه ال 

أن ينكروا على الشيعة اعتمادهم على كتبهم وعلى رواية كتبهم ، نقول إن كانت كتبهم  ينبغي ألهل السنة ،

قائمة على هذا املنهج الصحيح من أسانيد متصلة ، وروايات ينبغي معرفتها من صحتها من ضعفها ، حينئذ 

ندهم أسانيد ، كما نقول ، الفصل بني أهل السنة وبني الشيعة ، إمنا هو الرجوع إىل األسانيد ، فهل الشيعة ع

عند املسلمني ؟ اجلواب ال ، ويف اعتقادي أن املقصود من مثل هذا السؤال أو من مثل هذه الدعوة ، بأن للشيعة 

أن يعتمدوا هو التمهيد للفرق األخرى ، أن يعتمدوا على كتبهم هم كاألباضية مثال، وكالزيدية مثال وحنو ذلك 

من عرف كتبها فهي فقرية فقرا مدقعا ، من حيث إنه ال يوجد لديها  من الفرق اإلسالمية  ، كل هذه الفرق 

أحاديث تروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بكثرة ميكنهم أن يعتمدوا عليها ، يف فهم القرآن الكرمي ، كما 

هد يوجد ذلك عند أهل السنة ، وعند أهل احلديث خباصة منهم ، ولذلك فهذا الذي يقول هذه الكلمة إمنا مي

منهم ، ولذلك أن تعتمد على الكتب والروايات اليت عندهم ، أعود ألقول ، إن كان ما عليه علماء احلديث ، 

من االعتماد على األسانيد ومعرفة الرواة وحنو ذلك ، مما يتعلق بعلم الرجال والتعديل ، وعلم مصطلح احلديث 



نهج يف إثبات ما عندهم من روايات تتعلق مبذهبهم هم يؤمنون بصحة هذا املنهج فنطالبهم بأن يلتزموا نفس امل

أو بفرقتهم ، لكين أقول إن الواقع أن هذا الطريق إن مل يسلم به ، هذا املنهج احلديثي ، إن مل يسلم به من الفرق 

األخرى ، أو من أهل األديان األخرى ، معىن ذلك أم مجيعا ال يستطيعون أن يثبتوا  ديانتهم ومذهبهم ، وما 

يه هم من هدي أو من ضالل ألنه ال يوجد هناك طريقة أو وسيلة أخرى ملعرفة ما كان يف الزمن القدمي ، إال عل

بطريق اإلسناد وإن قالوا حنن نسلم بصحة هذا املنهج ،و أنه ال طريق إال االعتماد على اإلسناد حينئذ نقول هلم 

اليت تعتمدون على معرفة الثقة من الضعيف من أين كتب احلديث اليت تعتمدون عليها ؟ وأين كتب الرجال ؟ 

الكذاب من الوضاع إىل آخره ؟ ال يوجد عندهم شيء يذكر من هذا القبيل إطالقا ، مث أين الكتب اليت 

يعتمدون عليها يف حتصيل األحاديث ؟ حنن عندنا مثال ، ما شاء اهللا مئات الكتب بعضها طبع وأكثرها مل يطبع 

ألحاديث عن الرسول عليه السالم ، باألسانيد املتصلة منهم ، إىل النيب صلى اهللا عليه حىت اآلن كلها ، تروي ا

وسلم وال نعين حنن حينما نقول هذا الكالم ، بأن كل ذلك هو صحيح ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

ليت ا يتمكن العامل ، من لكننا نريد أن نقول بأم يف هذه املئات املئات من الكتب ، قد قدموا لنا الوسيلة ا

معرفة ما صح مما مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أي قدموا لنا األحاديث باألسانيد ، مث مقابل هذه 

الكتب اليت تذكر األحاديث باألسانيد عندنا كتب تعرف بكتب أمساء الرجال والرواة ، يف هذه الكتب األلوف 

من هم شيوخه من هم تالمذته اآلخذين عنه ، ومىت ولد ومىت مات وهل  املؤلفة من الرواة ، كل واحد يذكر

استقام حفظه وأطرد ، حىت آخر رمق من حياته أم اختلط قبل موته ، وحنو ذلك من العلوم اليت يعين نفخر حنن 

دنا االسالميني على سائر األمم من جهة ،ونفخر أيضا حنن السنيني على سائر الفرق من جهة أخرى ، بأننا وح

فقط ، الذين مّن اهللا عز وجل علينا ، مبثل هذه الوسيلة اليت حفظ اهللا لنا ديننا ،و فاء بوعد ربنا تبارك وتعاىل 

  . (( إنا نحن نرلنا الذكر ، وإنا له لحافظون ))الذي قال يف القرآن الكرمي 

سمى بالكايف للكليين ، لنضرب بعض األمثلة الشيعة مثال هؤالء أعظم كتاب عندهم هو الكتاب امل الشيخ :

وهو هنا عدة جملدات ضخمة ، أوال هذا الكتاب ، أكثره بالتعبري احلديثي السين  معاضيل وأحسنها مراسيل  

وأكثرها مقاطيع  ، يعين موقوفة ليس هلا عالقة بالرسول عليه السالم ، وإمنا إما على زين العابدين أو على 

فهذه الكتب أوال ، ليست خمتصة ، بأحاديث الرسول فقط ، ثانيا :  الصادق أو حنو ذلك من أئمة أهل البيت ،

هذه الكتب وهذا أمهها عندهم ، ألم يصرحون بعضهم بأن كتاب الكايف هذا للكليين عند الشيعة ، مبنزلة 

صحيح البخاري عند السنة ، مع هذا إذا قابلت هذا الصحيح عند أهل السنة بذلك الصحيح  املزعوم عند 

،  "، فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي "، وجدت فرقا شاسعا جدا بينهما ، كما قيل قدميا الشيعة 



ستجد أحاديث البخاري كلها صحيحة ، باألسانيد املتصلة منه ، إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إال أفراد قليلة 

ال أفراد قليلة منها ، أما كتاب الكايف ، انتقدها بعض أهل احلديث ،و سلم بصحتها كلها لإلمام البخاري إ

للكليين ، فالذين نقحوا وقدموا يف بعض الطبعات ، صرحوا بأن ال أعود أذكر اآلن يعين كمية كبرية جدا جدا ،  

كم الروايات اليت فيها عن الرسول أو عن أهل البيت ال تصح ، ومع ذلك فهو عندهم ، يف منزلة صحيح 

كتاب املتعلق بالرواية عن الرسول عليه السالم ، وعن أهل البيت فما هي الكتب البخاري ، نقابل مثل هذا ال

اليت عندهم ملعرفة رجال الشيعة الذين يروون  األحاديث عن الرسول عليه السالم ؟ هلم كتب صغرية احلجم جدا 

جتد هناك أئمة كأئمة ، عبارة عن جملد واحد ، أو جملدين ، مث حني دراستها ، ال جتد فيها توثيقا صرحيا ، وال 

أهل السنة ، الذي يعين نتشبع باإلطالع على توثيقهم وعلى جترحيهم كاإلمام أمحد والبخاري وحييي بن معني 

وعلي ابن املديين والرازي وحنو ذلك وابن حبان من األئمة ، مثل هؤالء األئمة ال يوجد عند الشيعية أبدا ، فهم 

: هي الوسيلة ملعرفة صحة احلديث ،وهو السند والناحية األخرى : الوسيلة لنقد فقراء من الناحيتني الناحية األوىل 

السند ، مبعرفة الرجال فهم فقراء يف كل من هاتني الوسيلتني ، ولذلك فهم ال يستطيعون أن يؤلفوا مثال مثال أنا 

األحاديث الضعيفة  الرجل األلباين الذي أصله أعجمي اآلن له سلسلتان ، سلسلة األحاديث الصحيحة وسلسلة

، فإىل اآلن عنده هو وحده ، فضال عن البخاري ومسلم الذين تقدمونه ، حنو ألفني من األحاديث الصحيحة ، 

 - فأين كتب الشيعة يف متييز الصحيح من الضعيف ؟ ال وجود ملثل هذا إطالقا ، وإذا تركنا الشيعة ويرمحك اهللا 

املنزلة الثانية بعد أهل السنة ، من حيث اشتغاهلم بالعلوم الشرعية  جانبا وهم بال شك واحلق يقال هم يتلون يف

والعقلية وحنو ذلك من بني الفرق األخرى ، فنأخذ مثال من بعدهم يأيت الزيدية ، فأين كتب الزيدية ؟ أيضا يأيت 

الرواة و عن  نفس السؤال السابق كتبهم اليت تروي األحاديث عن  الرسول عليه السالم ، كتبهم اليت تتحدث عن

مراتبهم يف اجلرح والتعديل ، أنا شخصيا إىل اآلن ال أعرف كتابا للزيدية يف اجلرح والتعديل أعرف للشيعة بعض 

  الكتب ،كنها ال تروي وال تشفي أما الزيدية إىل اآلن ال أعرف هلم كتابا يف معرفة رواة كتب احلديث عندهم .

  يف راوية األحاديث معتمد عندهم ، مسند من ؟ لكن من أعجب األشياء  عندهم كتاب الشيخ :

  زيد السائل :

زيد بن علي ، مسند زيد هذا يرويه رجل كذاب عندنا ، وهم ال يستطيعون دفاعا عنه ، ألم فقراء يف  الشيخ :

ن الرتاجم إطالقا ، فإذا كان هذا املسند هو عمدة مذهبهم ولذلك جند سواء الشيعة ، أو الزيدية ، إم يعتمدو 

على كتبنا حنن أهل السنة ، يف تأييد ما عندهم من احلق ، أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من الباطل يف وجهة 

نظرنا ، فال جيدون يف كتبهم إال روايات منقطعة أو مقطوعة أو حنو ذلك من العلل املعروفة عند أهل احلديث ، 



هو مبنزلة إيش ؟ صحيح البخاري وهو ال يوثق به حىت هذا مثال يتعلق ، ذلك يتعلق بالشيعة الكايف الذي 

بالنسبة لبعض احملققني من علماء الشيعة وكتام يف العصر احلاضر ،وفيه طامات من حيث نسبة علم الغيب إىل 

أهل البيت  وحنو ذلك ، ولسنا اآلن يف هذا الصدد وهذا شأن الذين يأتون بعد الشيعة ، من بعد السنة يأيت 

  مث قلنا الزيدية عندهم مسند زيد بن علي ويرويه كذاب عندنا .الشيعة  ، 

  لكن من أعجب األشياء  عندهم كتاب يف راوية األحاديث معتمد عندهم ، مسند من ؟ الشيخ :

  زيد السائل :

زيد بن علي ، مسند زيد هذا يرويه رجل كذاب عندنا ، وهم ال يستطيعون دفاعا عنه ، ألم فقراء يف  الشيخ :

اجم إطالقا ، فإذا كان هذا املسند هو عمدة مذهبهم ولذلك جند سواء الشيعة ، أو الزيدية ، إم يعتمدون الرت 

على كتبنا حنن أهل السنة ، يف تأييد ما عندهم من احلق ، أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من الباطل يف وجهة 

وعة أو حنو ذلك من العلل املعروفة عند أهل احلديث ، نظرنا ، فال جيدون يف كتبهم إال روايات منقطعة أو مقط

هذا مثال يتعلق ، ذلك يتعلق بالشيعة الكايف الذي هو مبنزلة إيش ؟ صحيح البخاري وهو ال يوثق به حىت 

بالنسبة لبعض احملققني من علماء الشيعة وكتام يف العصر احلاضر ،وفيه طامات من حيث نسبة علم الغيب إىل 

وحنو ذلك ، ولسنا اآلن يف هذا الصدد وهذا شأن الذين يأتون بعد الشيعة ، من بعد السنة يأيت أهل البيت  

  الشيعة  ، مث قلنا الزيدية عندهم مسند زيد بن علي ويرويه كذاب عندنا .

 نأيت أخريا إىل مثال ثالث وأخرب وهم اخلوارج ، أو اإلباضية أهم كتاب عند اإلباضية هو الكتاب املسمى مبسند

الربيع بن حبيب األزدي ، وقد ابتدع بعض متأخريهم مضاهاة منه ملا عند أهل السنة من صحيح البخاري 

وصحيح مسلم وصحيح ابن خزمية وصحيح ابن حبان هم ما عندهم أي كتاب امسه صحيح ، فابتدعوا هلذا 

دهم مسوه بالصحيح الكتاب املعروف قدميا وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط ، فسموه صحيح من عن

مضاهاة لصحيح البخاري وصحيح مسلم وحنو ذلك ، هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم يسمونه 

بالصحيح فنقول هذا الصحيح ، معتمد أوال على بعض الشيوخ للربيع ابن حبيب ، غري معروفني ترامجهم حىت 

ذا أنا أي الكالم عن هذا السؤال ، أعجب من  عندهم ، ترامجهم غري معروفة ، بل أعجب من هذا بكثري ، و

هذا العجب ، أن الربيع بن حبيب ال ترمجة له ، ال عندنا وال عندهم ، هذا الذي يروي كتاب إيش ؟ صحيح 

الربيع بن حبيب لذلك فالذي يقول إنه ال ينكر على الشيعة االعتماد على كتبهم اجلواب عرفنا ذا التفصيل 

ميكن االعتماد على رواية وقعت فيما مضى ، تتعلق بالرسول عليه السالم ، أو مبن بعده من وموجزة ، أنه ال 

الصحابة الكرام ، إال بطريق اإلسناد أوال ، ومعرفة الرواه جرحا وتعديال ثانيا فكل الفرق اإلسالمية فقراء من  



جعلنا أوال مسلمني ، ميزنا بذلك  هاتني الوسيلتني وهذه األمثلة عرضناها أمامكم ، لذلك نقول وحنمد هللا أن

على أهل الكتاب أمجعني ، مث جعلنا من أهل السنة من املسلمني حيث إنه ال يوجد عند الفرق األخرى ، ما 

  يهتدون به سبيال .

  أبو ليلى : اهللا جيزيك خري .

  احلليب : اهللا يكرمك يا شيخ .

  وإياك ، تقليدا للجامع الصحيح تبع البخاري . الشيخ :

ليب : أستاذنا تتميما للبحث يعين يذكر يف بعض الكتب من كتب اإلباضية ، إنه له ترمجة وأحيانا يطولون احل

  وأخذ عن فالن وراح وجاء وكذا ، فكيف نستطيع جناوب عليهم يف مثل هذا ؟

ن نعم ، هذا يذكرونه حسب طريقتنا حنن ،وليس هلم متصل بنفس الذي يذكر هذه الرتمجة للربيع ب الشيخ :

حبيب ، يعين حنن مثال أي ترمجة نبغاها ، نعلوا ا ، حىت نصل إىل أقرب مصدر من املرتجم ، هؤالء بينهم وبني 

الربيع قرون ، مع ذلك يقولون ذكر فالن يف كتاب كذا ، كتاب كذا يذكر شيئا ، ال سند له بينه وبني الربيع بن 

  حبيب ، حينما يرتجم له مبا ترجم به طويال وطويال .

  احلليب : هذا عندي الذي يف هذا الكتاب شيخنا ، املؤلف من القرن السادس ، ومرتجم للربيع بن حبيب .

  هذا هو . الشيخ :

  احلليب : تأكيدا لكالمك أستاذنا .

هذا أوال ، ثانيا : ليس فيه ما يتعلق بالتعديل واجلرح ، ليس فيه بأنه ثقة ، وأنه حافظ وضابط كثري  الشيخ :

أو قليل الراوية ، مبا هو معروف عندنا ، يف كتبنا بالتفصيل فهذا كله يدل ، باإلضافة إىل أنه مل يذكر يف الرواية ، 

كتب تراجم أهل السنة إطالقا ، على أم يذكرون كما تعلم ، من كان ثقة من كان ضعيفا ، من كان كذابا ، 

تراجم علماء السنة ، فهذا يؤكد أن الذين اآلن  من كان جمهوال ، فهذا الرجل مغمور باملرة ، ليس له ذكر يف كتب

يف العصر احلاضر ، يريدون أن يظهروا هذا الشخص ، فليس هلم مراجع عالية ، وإمنا يرجعون إىل بعض املؤرخني 

، بينهم وبني املرتجم ، قرون طويلة ،و لذلك فمع خلو هذه الرتمجة عن التوثيق ، وعن بيان مرتبته يف الضبط 

ي عبارة عن مراسيل ، بل ومعاضيل ال سنام هلا وال خطام كما يقولون ،واآلن كتاب املسند هذا ، واحلفظ ، فه

أريد أن ألفت النظر إىل أن أول ما يقرأ اإلنسان يف هذا الكتاب ، جيد ما يأيت مما يدل أن هذا الكتاب ، كأنه 

بيع متأخرة عنه ، لكن لنبدأ بأول حديثنا ، غري صحيح النسبة إليه ، ألنه أحيانا ، جتد روايات ال عالقة هلا بالر 

قال الربيع بن حبيب ابن عمرو البصري ، من الذي قال قال ؟ إذا هذا السند منقطع ، يعين عادة علماء احلديث 



، ملا يروون كتاب مثل هذا يذكروا هنا يف املقدمة ، مسعه فالن ، وهذا عن فالن ، وهذا عن فالن ، إىل أن يتصل 

ر واحد هو الذي كتب هذا خطه ، أو مساعه للكتاب عن شيخه وشيخه  ، عن شيخه هكذا إىل باملؤلف ،وأخ

املؤلف ، هنا نفاجأ قال الربيع بن حبيب ، من الذي قال قال الربيع بن حبيب ؟ أين اإلسناد ؟ ال سند ، فإذا 

ثقة وحافظ ، لكن ال سند  هذا منقطع ال قيمة له ، اي لو كانت أسانيد الربيع كلها صحيحة ، والربيع نفسه هو

إليه ، فسقط الكتاب كله بالكلية ، مثل كتاب التوراة واإلجنيل اآلن ، ألنه كتاب التوراة واإلجنيل ، ما فيه أسانيد 

باعرتافهم ، بعد هذا فيها تناقض كثري وكثري جدا ، فما قيمة هذه الكتب ؟ ال شيء أيضا هذا الكتاب ال شيء 

، أبو عبيدة مسلم بن أيب   -يرمحك اهللا - ، حدثين أبو عبيدة مسلم ابن أيب كرمية  ، الربيع بن حبيب ما يقول

كرمية هذا قالوا عندنا جمهول ،و ذكره ابن حبان يف الثقات فقط ، هذا أول شيخ بدأ فيه ، عندنا جمهول ، يعين 

د أحاديث هم ال يؤمنون ا ، غري مشهور بالرواية والعدالة ، فال قيمة ملثل هذه الراوية ، جنيء هنا يف الداخل جت

، ما فيه عندهم شفاعة ، هم ال يؤمنون ا ، أي نعم ، بعد هذا  ( ثم يقال لي يا محمد اشفع نشفعك )يقول 

يف عندك أحاديث يقول لك ، جابر بن زيد ، ما قال حدثين أبو عبيدة عن جابر ، ال رأسا مقطوع قال جابر بن 

، إىل آخره ، يعين تالقي أشياء  (( وأنذر عشيرتك األقربين ))لت هذه اآلية زيد هذا رقمه ألف ومخسة ، ملا نز 

وأشياء تقطع بأن هذا الكتاب جمموع من هنا وهنا وهنا ، مثل كتاب ألف ليلة وليلة يعين ، مش يعين واحد 

بن حبيب ،  مؤلفه ومرتبه ، وراويه روايات صحيحة ، انظر اآلن هنا حديث عندنا موجود ، أبو سفيان عن الربيع

هنا أبو سفيان عن الربيع بن حبيب ، هنا باألول قال أبو عمرو الربيع بن حبيب من هذا أبو سفيان ؟ هات 

( تالقي أبا سفيان ؟ جمهول اهلوية ، يقول عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب ، قال قال رسول اهللا 

افق ، أال رجل أخرجته حاجة وهو يريد أن يرجع ال يخرج من المسجد بعد النداء يوم الجمعة ، إال من

  ، هذا معروف عندنا يف كتب السنة مع ضعفه ، ما يف يوم اجلمعة ، إمنا يف اجلماعة بصورة عامة . فيصلي )

  احلليب : وسعيد بن املسيب .

  أي نعم الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

قال أبو عبيدة بلغين عن سعيد بن جبري  بلغين ، جابر بن  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، قال الربيع الشيخ :

  . ...زيد قال ابن عباس ، شوف الذي أشرت آنفا ، قال وأخربنا بشر املريسي 

  احلليب : حلو كملت .

رأيت املريسي معروف عندنا بأنه معتزيل قائل خبلق القرآن وجادله بعض أهل السنة ، هذا مات سنة  الشيخ :



عشر ، هذا ليس له عالقة بالربيع بن حبيب ، الذي هو تابع تابعي يف زعمهم عرفت كيف ؟ وعن مائتني ومثانية 

من يروي ؟ عن حممد بن يعلي ، جهمي مرتوك احلديث ، قال أخربنا احلسن ابن دينار ، انظروا هذه السلسلة 

الضال عن حممد بن يعلى جهمي العراطية عندنا يف السورية ، ما عندنا يف سلسلة ذهبية هذا بشر املريسي املبتدع 

مرتوك احلديث ، قال أخربنا احلسن بن دينار كذبه أمحد وحيىي ثالثة عن خصوب بن جحدر كذبه شعبة والقطان 

وابن معني عن إسحاق بن عبد اهللا أن احلارث بن نوفل إىل آخره ، هذا أوال سند ليس له عالقة بالربيع ، فمن 

لربيع ، فإذن هذا كشكول جمموع من عدة روايات ، أنا كنت عملت دراسة الذي أدخله يف هذا الكتاب ؟ غري ا

  . ...احلقيقة هلذا الكتاب 

  احلليب : أيام بليق شيخنا ؟

  أيام بليق ال ، قبل يف الشام الشيخ :

  احلليب : عجيب

يد يظهر يف الشام ألنه يف واحد مسكني ، هكذا ولد طرطور هكذا يقولون عندنا يف الشام ، يعين ير  الشيخ :

شيء مثل ما أنت شايف بعض الشباب ، جاء لعندي يف الدكان وسألين عن هذا الكتاب قلت واهللا ما مسعت 

  به ، وفعال ما كان عندي خرب عنه ، رجعت على املكتبة الظاهرية .

  احلليب : شيخنا جيوز أكثر من ثالثني عام !

فوجدته ، أخذته وراجعته وإذا فيه العجائب  هو كذلك ، رجعت للمكتبة الظاهرية وراجعت الفهارس الشيخ :

اليت عم أحكي لكم اآلن بعضها ، هنا ما يقول يقول الربيع أخربنا بشر عن إمساعيل ، فهذا بشر أقول أنا هنا ، 

الظاهر أنه امساعيل بن علية ، ألنه هو يروي عن امساعيل بن علية ، عن داوود بن أيب عقيل أو عقيل عن أيب 

وجدته اآلن هذا يذكرين إنه يف أخطاء عجيبة يف هذه األسانيد ، أمساء مذكورة يف السند ، ليس  هند ، أيضا مما

هلا عالقة باألسانيد ،ملاذا ؟ ألم ليس عندهم رواية موثوقة ا ، آخذها حمدث عن حمدث عن حمدث ، كما هو 

أرادوا اجلماعة وقد انتشرت الكتب الشأن عند أهل السنة ، احلقيقة هذا كتاب كان مهجورا ، كان غري معروف ، 

يطبع فيها يف املطابع هذه ما هب ودب ، يريدون يظهروا للناس إم على شيء ،وليسوا على شيء ، فما عندهم 

غري هذا الكتاب ، هذا الكتاب إذا درسه رجل عامل متجرد ، خليه يكون أورويب كافر ، سوف حيكم بأن هذا 

ه من اضطراب يف الرواية ، وتداخل أسانيد بعضها يف بعض وانقطاعات وحنو الكتاب ال يعتمد عليه ملا جيد في

ذلك ، فإذن نقول الكلمة هذه اليت جاء السؤال فيها ، احلقيقة هي تربير وتسليك لواقع الفرق اإلسالمية الفقرية 

السنة ، ألم  يف الرواية ، ولذلك أي كتاب يف الفقه املخالف لفقه أهل السنة ، جتدهم حيتجون بأحاديث أهل



  فقراء ليس عندهم مراجع يعتمدون عليها ، هذا ما ميكن اجلواب عما سبق ، اآلن أعطينا السؤال الثاين .

  احلليب : جزاك اهللا خريا

  وإياك . الشيخ :

نأيت أخريا إىل مثال ثالث وأخرب وهم اخلوارج ، أو اإلباضية أهم كتاب عند اإلباضية هو الكتاب  الشيخ :

سند الربيع بن حبيب األزدي ، وقد ابتدع بعض متأخريهم مضاهاة منه ملا عند أهل السنة من صحيح املسمى مب

البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزمية وصحيح ابن حبان هم ما عندهم أي كتاب امسه صحيح ، فابتدعوا 

عندهم مسوه  هلذا الكتاب املعروف قدميا وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط ، فسموه صحيح من

بالصحيح مضاهاة لصحيح البخاري وصحيح مسلم وحنو ذلك ، هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم 

يسمونه بالصحيح فنقول هذا الصحيح ، معتمد أوال على بعض الشيوخ للربيع ابن حبيب ، غري معروفني ترامجهم 

، و ذا أنا أي الكالم عن هذا السؤال ، حىت عندهم ، ترامجهم غري معروفة ، بل أعجب من هذا بكثري 

أعجب من هذا العجب ، أن الربيع بن حبيب ال ترمجة له ، ال عندنا وال عندهم ، هذا الذي يروي كتاب إيش 

؟ صحيح الربيع بن حبيب لذلك فالذي يقول إنه ال ينكر على الشيعة االعتماد على كتبهم اجلواب عرفنا ذا 

ال ميكن االعتماد على رواية وقعت فيما مضى ، تتعلق بالرسول عليه السالم ، أو مبن التفصيل وموجزة ، أنه 

بعده من الصحابة الكرام ، إال بطريق اإلسناد أوال ، ومعرفة الرواه جرحا وتعديال ثانيا فكل الفرق اإلسالمية فقراء 

أن جعلنا أوال مسلمني ، ميزنا  من  هاتني الوسيلتني وهذه األمثلة عرضناها أمامكم ، لذلك نقول وحنمد هللا

بذلك على أهل الكتاب أمجعني ، مث جعلنا من أهل السنة من املسلمني حيث إنه ال يوجد عند الفرق األخرى ، 

  ما يهتدون به سبيال .

  أبو ليلى : اهللا جيزيك خري .

  احلليب : اهللا يكرمك يا شيخ .

  وإياك ، تقليدا للجامع الصحيح تبع البخاري . الشيخ :

احلليب : أستاذنا تتميما للبحث يعين يذكر يف بعض الكتب من كتب اإلباضية ، إنه له ترمجة وأحيانا يطولون 

  وأخذ عن فالن وراح وجاء وكذا ، فكيف نستطيع جناوب عليهم يف مثل هذا ؟

يع بن نعم ، هذا يذكرونه حسب طريقتنا حنن ، وليس هلم متصل بنفس الذي يذكر هذه الرتمجة للرب الشيخ :

حبيب ، يعين حنن مثال أي ترمجة نبغاها ، نعلوا ا ، حىت نصل إىل أقرب مصدر من املرتجم ، هؤالء بينهم وبني 

الربيع قرون ، مع ذلك يقولون ذكر فالن يف كتاب كذا ، كتاب كذا يذكر شيئا ، ال سند له بينه وبني الربيع بن 



   .حبيب ، حينما يرتجم له مبا ترجم به طويال وطويال

  احلليب : هذا عندي الذي يف هذا الكتاب شيخنا ، املؤلف من القرن السادس ، ومرتجم للربيع بن حبيب .

  هذا هو . الشيخ :

  احلليب : تأكيدا لكالمك أستاذنا .

هذا أوال ، ثانيا : ليس فيه ما يتعلق بالتعديل واجلرح ، ليس فيه بأنه ثقة ، وأنه حافظ وضابط كثري  الشيخ :

ة ، أو قليل الراوية ، مبا هو معروف عندنا ، يف كتبنا بالتفصيل فهذا كله يدل ، باإلضافة إىل أنه مل يذكر يف الرواي

كتب تراجم أهل السنة إطالقا ، على أم يذكرون كما تعلم ، من كان ثقة من كان ضعيفا ، من كان كذابا ، 

كتب تراجم علماء السنة ، فهذا يؤكد أن الذين اآلن   من كان جمهوال ، فهذا الرجل مغمور باملرة ، ليس له ذكر يف

يف العصر احلاضر ، يريدون أن يظهروا هذا الشخص ، فليس هلم مراجع عالية ، وإمنا يرجعون إىل بعض املؤرخني 

، بينهم وبني املرتجم ، قرون طويلة ،و لذلك فمع خلو هذه الرتمجة عن التوثيق ، وعن بيان مرتبته يف الضبط 

، فهي عبارة عن مراسيل ، بل ومعاضيل ال سنام هلا وال خطام كما يقولون ،واآلن كتاب املسند هذا ، واحلفظ 

أريد أن ألفت النظر إىل أن أول ما يقرأ اإلنسان يف هذا الكتاب ، جيد ما يأيت مما يدل أن هذا الكتاب ، كأنه 

بالربيع متأخرة عنه ، لكن لنبدأ بأول حديثنا ، غري صحيح النسبة إليه ، ألنه أحيانا ، جتد روايات ال عالقة هلا 

قال الربيع بن حبيب ابن عمرو البصري ، من الذي قال قال ؟ إذا هذا السند منقطع ، يعين عادة علماء احلديث 

، ملا يروون كتاب مثل هذا يذكروا هنا يف املقدمة ، مسعه فالن ، وهذا عن فالن ، وهذا عن فالن ، إىل أن يتصل 

،وأخر واحد هو الذي كتب هذا خطه ، أو مساعه للكتاب عن شيخه وشيخه  ، عن شيخه هكذا إىل باملؤلف 

املؤلف ، هنا نفاجأ قال الربيع بن حبيب ، من الذي قال قال الربيع بن حبيب ؟ أين اإلسناد ؟ ال سند ، فإذا 

ه هو ثقة وحافظ ، لكن ال سند هذا منقطع ال قيمة له ، اي لو كانت أسانيد الربيع كلها صحيحة ، والربيع نفس

إليه ، فسقط الكتاب كله بالكلية ، مثل كتاب التوراة واإلجنيل اآلن ، ألنه كتاب التوراة واإلجنيل ، ما فيه أسانيد 

باعرتافهم ، بعد هذا فيها تناقض كثري وكثري جدا ، فما قيمة هذه الكتب ؟ ال شيء أيضا هذا الكتاب ال شيء 

، أبو عبيدة مسلم بن أيب   -يرمحك اهللا - يقول ، حدثين أبو عبيدة مسلم ابن أيب كرمية ، الربيع بن حبيب ما 

كرمية هذا قالوا عندنا جمهول ،و ذكره ابن حبان يف الثقات فقط ، هذا أول شيخ بدأ فيه ، عندنا جمهول ، يعين 

خل جتد أحاديث هم ال يؤمنون ا ، غري مشهور بالرواية والعدالة ، فال قيمة ملثل هذه الراوية ، جنيء هنا يف الدا

، ما فيه عندهم شفاعة ، هم ال يؤمنون ا ، أي نعم ، بعد هذا  ( ثم يقال لي يا محمد اشفع نشفعك )يقول 

يف عندك أحاديث يقول لك ، جابر بن زيد ، ما قال حدثين أبو عبيدة عن جابر ، ال رأسا مقطوع قال جابر بن 



، إىل آخره ، يعين تالقي أشياء  (( وأنذر عشيرتك األقربين ))ا نزلت هذه اآلية زيد هذا رقمه ألف ومخسة ، مل

وأشياء تقطع بأن هذا الكتاب جمموع من هنا وهنا وهنا ، مثل كتاب ألف ليلة وليلة يعين ، مش يعين واحد 

ربيع بن حبيب ، مؤلفه ومرتبه ، وراويه روايات صحيحة ، انظر اآلن هنا حديث عندنا موجود ، أبو سفيان عن ال

هنا أبو سفيان عن الربيع بن حبيب ، هنا باألول قال أبو عمرو الربيع بن حبيب من هذا أبو سفيان ؟ هات 

( تالقي أبا سفيان ؟ جمهول اهلوية ، يقول عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب ، قال قال رسول اهللا 

 منافق ، أال رجل أخرجته حاجة وهو يريد أن يرجع ال يخرج من المسجد بعد النداء يوم الجمعة ، إال

  ، هذا معروف عندنا يف كتب السنة مع ضعفه ، ما يف يوم اجلمعة ، إمنا يف اجلماعة بصورة عامة . فيصلي )

  احلليب : وسعيد بن املسيب .

  أي نعم الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

ربيع قال أبو عبيدة بلغين عن سعيد بن جبري  بلغين ، جابر بن وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، قال ال الشيخ :

  . ...زيد قال ابن عباس ، شوف الذي أشرت آنفا ، قال وأخربنا بشر املريسي 

  احلليب : حلو كملت .

رأيت املريسي معروف عندنا بأنه معتزيل قائل خبلق القرآن وجادله بعض أهل السنة ، هذا مات سنة  الشيخ :

نية عشر ، هذا ليس له عالقة بالربيع بن حبيب ، الذي هو تابع تابعي يف زعمهم عرفت كيف ؟ وعن مائتني ومثا

من يروي ؟ عن حممد بن يعلي ، جهمي مرتوك احلديث ، قال أخربنا احلسن ابن دينار ، انظروا هذه السلسلة 

تدع الضال عن حممد بن يعلى جهمي العراطية عندنا يف السورية ، ما عندنا يف سلسلة ذهبية هذا بشر املريسي املب

مرتوك احلديث ، قال أخربنا احلسن بن دينار كذبه أمحد وحيىي ثالثة عن خصوب بن جحدر كذبه شعبة والقطان 

وابن معني عن إسحاق بن عبد اهللا أن احلارث بن نوفل إىل آخره ، هذا أوال سند ليس له عالقة بالربيع ، فمن 

ري الربيع ، فإذن هذا كشكول جمموع من عدة روايات ، أنا كنت عملت دراسة الذي أدخله يف هذا الكتاب ؟ غ

  . ...احلقيقة هلذا الكتاب 

  احلليب : أيام بليق شيخنا ؟

  أيام بليق ال ، قبل يف الشام الشيخ :

  احلليب : عجيب

 يريد يظهر يف الشام ألنه يف واحد مسكني ، هكذا ولد طرطور هكذا يقولون عندنا يف الشام ، يعين الشيخ :



شيء مثل ما أنت شايف بعض الشباب ، جاء لعندي يف الدكان وسألين عن هذا الكتاب قلت واهللا ما مسعت 

  به ، وفعال ما كان عندي خرب عنه ، رجعت على املكتبة الظاهرية .

  احلليب : شيخنا جيوز أكثر من ثالثني عام !

هارس فوجدته ، أخذته وراجعته وإذا فيه العجائب هو كذلك ، رجعت للمكتبة الظاهرية وراجعت الف الشيخ :

اليت عم أحكي لكم اآلن بعضها ، هنا ما يقول يقول الربيع أخربنا بشر عن إمساعيل ، فهذا بشر أقول أنا هنا ، 

الظاهر أنه امساعيل بن علية ، ألنه هو يروي عن امساعيل بن علية ، عن داوود بن أيب عقيل أو عقيل عن أيب 

مما وجدته اآلن هذا يذكرين إنه يف أخطاء عجيبة يف هذه األسانيد ، أمساء مذكورة يف السند ، ليس  هند ، أيضا

هلا عالقة باألسانيد ،ملاذا ؟ ألم ليس عندهم رواية موثوقة ا ، آخذها حمدث عن حمدث عن حمدث ، كما هو 

ف ، أرادوا اجلماعة وقد انتشرت الكتب الشأن عند أهل السنة ، احلقيقة هذا كتاب كان مهجورا ، كان غري معرو 

يطبع فيها يف املطابع هذه ما هب ودب ، يريدون يظهروا للناس إم على شيء ،وليسوا على شيء ، فما عندهم 

غري هذا الكتاب ، هذا الكتاب إذا درسه رجل عامل متجرد ، خليه يكون أورويب كافر ، سوف حيكم بأن هذا 

د فيه من اضطراب يف الرواية ، وتداخل أسانيد بعضها يف بعض وانقطاعات وحنو الكتاب ال يعتمد عليه ملا جي

ذلك ، فإذن نقول الكلمة هذه اليت جاء السؤال فيها ، احلقيقة هي تربير وتسليك لواقع الفرق اإلسالمية الفقرية 

أهل السنة ، ألم  يف الرواية ، ولذلك أي كتاب يف الفقه املخالف لفقه أهل السنة ، جتدهم حيتجون بأحاديث

  فقراء ليس عندهم مراجع يعتمدون عليها ، هذا ما ميكن اجلواب عما سبق ، اآلن أعطينا السؤال الثاين .

  احلليب : جزاك اهللا خريا

  وإياك . الشيخ :

احلليب : يقول السائل أن جنتمع على خطأ خري من أن نفرتق على صواب ،وليس كل حق صوابا ، وليس كل 

  باطل خطئا ؟

هذا كالم شعري وخيايل ، ماذا يفيد االجتماع على خطأ ؟ وماذا يضر االفرتاق إذا كان بعضهم على  الشيخ :

(( ولو شاء ، ويقول  (( فماذا بعد الحق إال الضالل ))صواب ،وبعضهم على خطأ ، وربنا عز وجل ،يقول 

احلديث املشهور وهذا يف الواقع ، و  ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ))

( تفرقت اليهود على يعترب يف رأي قاصمة ظهر الفرق اإلسالمية اليت ال تتمسك ،باملنهج السين السلفي وهو 

إحدى وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفرق أمتي على ثالث وسبعين فرقة 

( هي التي ، يف رواية أخرى قال  هي يا رسول اهللا قال هي الجماعة ) ، كلها في النار إال واحدة ، قالوا من



، فهذا الكالم يعارض الكتاب ، ويعارض السنة ،و يعارض العقل ، كيف يكون  على ما أنا عليه وأصحابي )

االجتماع على اخلطأ خري من االفرتاق على الصواب ؟ بعضهم على الصواب وبعضهم على خطأ  ؟ هذه اوال 

، ثانيا : هذه خرب الرسول املعصوم بأن األمة ستفرتق  ( ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة )اهللا الكونية إرادة 

أكثر مما تفرقت اليهود والنصارى ، و الفرقة الواحدة من هذ الفرق الثالث والسبعني هي على احلق ، وما سواها 

، وما حيتاج  اتوا برهانكم إن كنتم صادقين ))(( هعلى الباطل ، فهذا الكالم يقال لقائله ، مع وضوح بطالنه 

  إىل أكثر من هذه الكلمة املوجزة .

احلليب : يقولون إن من قال بتكفري اإلباضية ألم يقولون خبلق القرآن ،وعدم رؤية املؤمنني رم يوم القيامة مل 

  م ؟يعتمد على كتاب أو سنة ، ولكن اعتمد يف تكفريه إياهم على أقوال الرجال وكلما

حنن نعارض أوال هذا القول بنقيضه ، فنقول إن اإلباضية حينما خيطئون أهل السنة ، وال نقول حينما  الشيخ :

يكفروم ، مل يعتمدوا على كتاب وال على سنة ، وإمنا اعتمدوا على أقوال شيوخهم ،وشيوخ الروايات الغري 

  متصلة م ، فهذا وجه املعارضة

  احلليب : نعم

انيا : ال يفرحن األباضيون أو أحد منهم يف انفكاكه من تكفري بعض املسلمني هلم بقوله إم ما  ث الشيخ :

كفروهم اعتمادا على آيات أو أحاديث ،و إمنا على أقوال الشيوخ ال يفرحن أحدهم ، ألنه يكفيهم أن يكون 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من حكم عليهم بالضالل ، فقد أقام عليهم احلجة من كتاب اهللا ومن حديث رسول 

فليس من الضروري أن حيكم عليهم بالكفر ، وحسبهم أن حيكم عليهم بالضالل ،وحنن أو أنا شخصيا ومن 

سبقين ومن يوافقين ، ال نكفر املسلم مهما احنرف يف فهمه لكتاب اهللا وحلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تبني له ، بينه وبني ربه تبارك وتعاىل وحنن لسنا حاكما على قلوب الناس إذا كانت احلجة ، مل تقم عليه ، أو مل ت

  ، وإمنا حنن مرشدون نبني هلم إن كانوا على هدى ، أو كانوا يف ضالل مبني .

وال شك أن اإلباضية وكل من دان برأيهم وبعقيدم يف أن كالم اهللا عز وجل خملوق ،ومن ذلك هذا  الشيخ :

(( يوم ال ينفع مال وال بنون إال من ، وكذلك من نفي إمكان رؤية املؤمنني لرب العاملني  القرآن املعجز خملوق 

، الشك أن هؤالء املنكرين ، لكون القرآن كالم اهللا حقيقة ، وليس خملوقا وأن اهللا عز  أتى اهللا بقلب سليم ))

سلمون اجلنة ، هذا اإلنكار فيه ضالل وجل ، مينت على عباده املؤمنني ، فيتجلى هلم يوم القيامة ، ويوم يدخل امل

، يعين واضح جدا ، وأما أن هذا الضالل كفر ردة عن الدين أو ال ، نقول من تبينت له احلجة ، مث أنكرها فهو  

كافر مرتد عن دينه ، لكن من أنكر ذلك فهو يف ضالل ، وحنن ال يهمنا أن نقول فالن من الناس أو الطائفة 



فار ، حسبنا  أن نقول هم ضالل ، ألن املقصد هدايتهم وأن يعرفوا أم على خطأ الفالنية من الناس هم ك

،وعلى ضالل حىت يعودوا إىل الصواب فقول هذا القائل إن من كفر اإلباضية ، ما كفرهم حبجة يعين أنه ليس 

ة وال يف املعتزلة ، هناك نص يف القرآن والسنة ، إنه اإلباضية كفار، طبعا ال يوجد مثل هذا النص ال يف اإلباضي

  وال وال إىل آخره ، ولكن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو معتقد ذلك ، فهذا بال شك يف كفره .

" صاحب فحينما جند إنسانا كهذا الذي ما امسه هذا الشيخ خليل اإلباضي الذي ألف كتاب ايش ؟  الشيخ :

تأول نصوص القرآن الكرمي واألحاديث النبوية مث يسلط معول ، زعم هذا الرجل يلف ويدور وي احلق الدامغ "

هدم األحاديث الصحيحة املتعلقة بالعقيدة ، بأنه هذا حديث آحاد ،وحديث اآلحاد ال حيتج ا ، فيما يتعلق 

ال ، وهو ينقل ،و ألنه  (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ))بالعقيدة ، إذا جاء إىل مثل قوله تبارك وتعاىل مثال 

(( الذين أحسنوا يستطيع إال أن ينقل إنه روى مسلم يف صحيحه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه قال 

، بقول هذا حديث آحاد ، طيب وإذا كان حديث آحاد ،  ( ورؤية اهللا في الجنة )اجلنة . وزيادة  الحسنى ))

ضعيف ، ماذا يفعل ؟ يسلط  هذا حديث صحيح ، يقول إنه حديث ضعيف ، ما يستطيع أن يقول احلديث

علم الكالم ، على احلديث النبوي يف علم الكالم ، من أجل أن ال تقام عليهم احلجة ، كلما جاءهم حديث 

يعارض عقيدة هلم ، قالوا هذا حديث آحاد طيب هو صحيح أم ضعيف ؟ ال صحيح لكن آحاد ، طيب وإذا  

عندهم ، إنه أحاديث اآلحاد ال تقوم ا حجة طيب كان حديث آحاد ، عندهم بدون برهان ، القضية مسلمة 

، ما هي احلجة إذا كانت أحاديث اآلحاد ال تقام ا حجة ؟ يأيت ويقول لك ، قال فالن كذا ، وقال فالن كذا 

،ي يعين تآويل لنفس اآلية ، غري التأويل الذي هو نقله عن صحيح مسلم عن الرسول عليه السالم ، يعين شيء 

حديث مروي بالسند الصحيح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يشككون فيه ألنه حديث  عجيب ، جدا ،

آحاد ، لكن روايات مروية عن غري الرسول وليس هلا أسانيد ، يقدموا يف تفسري اآلية على حديث الرسول عليه 

فضوها جيدا ، أوال : السالم ، احلديث املروي عن الرسول يتفوق على أي رواية أخرى ، وهذه نقطة أرجوا أن خت

من حيث الثبوت الروايات اليت تروي سواء عن بعض الصحابة ، أو بعض التابعني ، يف أي شيء يتعلق بالدين ، 

ليس هناك عناية يف ضبط ألفاظها ، ويف تصحيح روايات عنهم فيها ، كما هو الشأن يف علم احلديث ، متصل 

هذا من جهة من حيث الرواية من حيث مصدر الرواية وهو بالرسول ، وهذه حقيقة ما أظن أحد يشك فيها ، 

الرسول صلى اهللا عليه سومل فهو معصوم ، مهما قال فهو معصوم ، فإذا جئنا لروايات أخرى ، يتمسك ا 

املبتدعة الشيعة اخلوارج ، اإلباضية إىل آخره ، فهم سوف يستندون إىل أقوال ، غري أقوال الرسول ، أي أقوال غري 

 ، هذه واحدة ، ثانيا : هذه األقوال ال يستطيعون إثباا بسند آحاد ، حيث مل يقبلوا حديث عن معصومني



الرسول بسند آحاد ، طيب كيف تقبلون عن غري الرسول بسند ال شيء ؟ إمنا قال فالن كذا وقال فالن كذا ، 

ول على ما صح عن الرسول وما هكذا يف هذا الكتاب ، الذي مساه باحلق الدامغ ، يؤثر ما يروى عن غري الرس

يروي عن غري الرسول و ال يدرى هل صح ذلك عن غري الرسول ؟ يقدمه على ما صح ، بذلك املعول يهدم كل 

، يف  ( إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس في الظهيرة )ما جاء عن الرسول عليه السالم 

، حديث آحاد وهنا ال بد لنا من وقفة ،  ون في رؤيته )( كما ترون القمر ليلة البدر ال تضامحديث آخر 

لنظهر للناس جهل هؤالء الذين يكتبون يف هذه العلوم ، ما معىن حديث آحاد يا إخواننا ؟ احلديث اآلحاد ، 

الرسول بال شك تكلم بأحاديث كثرية وكثرية جدا ، قد يسمعها صحايب واحد قد يسمعها صحابيان ، اثنني 

قى هذا احلديث عن هذين الصحابيني أو الثالثة أمثاهلم من التابعني ، أو أكثر هذ امسه حديث ثالثة ، مث يتل

آحاد ، ملاذا ؟ الزم يكون عشرين مثال من الصحابة حدثوا حبديث ما ، كاحلديث الذي ذكرناه أوال وثانيا ، مث 

 يصنف مثال يف عشرين  عن هؤالء العشرين عشرون من التابعني ، مث عن هؤالء عشرون وعشرون هكذا حىت

كتاب ، قفوا معي يف هذا النقطة ، نقول هلم أعطونا حديث متواتر عندكم ، أنتم يا مساكني عشرين كتاب ، لو 

مجعتم كتب احلديث كلها عندكم ما يف عندكم عشرون كتاب ، عشرين كتاب ما عندهم ، فضال أن يكون 

  لوف من الكتب واحلمد هللا مع ذلك .عندهم أحاديث مروية عن عشرين طريق ، حنن عندنا األ

رواية اآلحاد ، مع األسف الشديد ، هذه الوسوسة ،  ...فهذا يعين أم أبطلوا علم الرواية اليت يسموها  الشيخ :

اليت يدندن حوهلا هذا األباضي وأمثاله ، تبناها بعض األحزاب اإلسالمية يف العصر احلاضر ، وهو حزب التحرير 

أن حديث اآلحاد ال تثبت به عقيدة هؤالء ذه الكلمة ، يهدمون اإلسالم من أساسه ،   ، فيقول مع األسف

ويكفي أن نتصور حقيقة تارخيية ، وصورة ومهية أنا أصورها ألقرب للناس ما هو بعيد عن أذهام ، أما األمر 

ادا من أصحابه ، يدعون القبائل األول الصورة التارخيية ، حنن نعلم يقينا أن الرسول عليه السالم ، كان يرسل أفر 

العربية إىل اإلسالم من أشهر هؤالء مثال وأشهر البالد اليت أرسل إليها هؤالء هي اليمن ، فقد أرسل إليهم عليا ، 

أرسل إليهم أبا موسى ، أرسل إليهم معاذ بن جبل مباذا أرسلهم الرسول ؟ أليس باإلسالم ؟ باإلسالم أحكاما 

ما ؟ عقيدة وأحكاما على ضالل هؤالء كلهم ، الذين يتفلسفون بأن احلديث اآلحاد ال فقط ؟ أم عقيدة وأحكا

الزم تروحوا مجاعات بالعشرات ويكون كالمهم واحد فحينئذ تقام باحلجة  على أولئك معاذ  ...تثبت به عقيدة  

ه شهادة أن ال إله إال اهللا ( فليكن أول ما تدعوهم إليبن جبل ملا أرسله الرسول إىل اليمن ، ماذا قال له ؟ قال 

، إىل آخر احلديث ، فشهادة أن ال إله إال اهللا هي أس العقائد  ) ...، فإن هم أطاعوك ، فأمرهم بالصالة 

اإلسالمية كلها ، ودعاهم إليها ، فرد واحد هم يقولون هذا ما تثبت به العقيدة ، إذا معناه ما يثبت اإلسالم 



ألم أفراد فهذا من أبطل الباطل الذي يناقض تاريخ املسلمني األول ، وهذا دليل  بالدعاة كلهم اليوم اإلسالميني

إنه من كالم علماء الكالم فرضوه هلدم أدلة أهل السنة واجلماعة ، وملا يسلطوا عليهم آه ، هذا حديث آحاد ال 

طلة ، بأن حديث اآلحاد ال تثبت قيمة له ، أما الصورة اخليالية اليت أنا أفرتضها ، لبيان خطورة هذه العقيدة البا

به عقيدة ، قلت ألحدهم يوما ، ذهب أحد الدعاة اإلسالميني من حزب التحرير إىل اليابان ، وبدأ يكتل الناس 

وجيمعهم ، ويلقي عليهم حماضرات ،وبالطبع أول شيء بدأ بالعقيدة ، ألنه هم هكذا عندهم اخلطة ، أول ما 

ند الشيخ تقي الدين ، يف بعض كتبه عنوان طريق اإلميان ، بدأ بالعقيدة ، من يبدأ به طريق اإلميان هكذا يف ع

مجلة هذا البحث الذي عنوانه طريق اإلميان ، حديث اآلحاد ال تثبت به عقيدة ، ختيلت أنا إنه أحد األذكياء يف 

دة ،وأنت تدعوننا إىل الس يسمع احملاضرة قاله يا أستاذ أنت تقرر فينا إنه حديث اآلحاد ، ال تثبت به عقي

اإلسالم ،وأنت فرد واحد ، فمعىن ذلك إن ما تدعوننا إليه بعقيدتك أنت ال تقوم احلجة علينا ،ولذلك ال زم 

ترجع إىل بلدك ، وجتيب عشرات مثل حكايتك ،ويسمعونا شهادتك وكالمك حىت يصري حديثك حديث إيش 

لكن هذا الزمهم كلما جاء حديث صحيح ردوه بأنه حديث ؟ متواتر وحينئذ تقوم احلجة علينا ، سخافة متناهية 

آحاد ، ال يردونه بالنظر إىل السند وأنه غري صحيح ملا رواه أبو بكر الصديق كذاب ؟ يقولون ال طيب ملاذا ال 

يؤخذ ؟  وهذا يذكرين بشيء لو أبو بكر مسعت الدنيا كلها عنه ، ما عشرة عشرين ، لو مائة شخص ومائة 

ص ، وجاءوا وقالوا لنا أبو بكر الصديق قال قال رسول اهللا ال تقوم به حجة ، ملاذا ؟ ألنه شخص ومائة شخ

آحاد طيب أبو بكر يكذب ؟ ال ما يكذب حاشاه ، إذن ممكن أن خيطئ ، إذن ما دام أنه ميكن أن خيطئ فال 

؟ مع إنه ما يف أسانيد صحيحه ، نأخذ روايته ، انظروا بقي اآلن ، األقوال اليت حيتجون ا ، أال ميكن أن خيطئوا 

ا كما نقول بالنسبة ملا ثبت عن الرسول عليه السالم ، لذلك فاحلق هو مع أهل السنة واجلماعة ، الذي 

حيتجون باألحاديث الصحيحة ، وأولئك الذين حيتجون بأقوال اآلخرين وال سند هلا وال خطام ، فهم يف ضالل 

خملص هلم من أحد شيئني إذا نفوا أحدمها ، ما يستفيدون نفي اآلخر ، مبني ، خالصة الكالم السابق هو ال 

الشيء األول أم كفروا بغري حجة زعموا لكن الشيء اآلخر أم ضللوا ألم خالفوا تفسري الرسول للقرآن 

والسلف الصاحل أيضا ، بدون حجة سوى أقوال املشايخ تبعهم ، وذلك هو الضالل املبني ، أنا شخصيا كما 

قلت نضلل هؤالء وال نكفرهم ، ألن اهللا عز وجل هو العليم مبا يف صدورهم ، أجحدا ينكرون علينا أن كالم اهللا 

عز وجل صفة من صفاته وهذه حقيقة ال ميكن اإلنسان يتخلص منها ، إذا جترد من املذهبية الضيقة أم واهللا ما 

  ظهرت هلم احلقيقة ، فإذا حسام إىل اهللا تبارك وتعاىل .

ختاما عندنا حديث له صلة وثقى بالتحرج من احلكم مبصري هؤالء الضالني عند رب العاملني ،وأننا  الشيخ :



( كان فيمن نقف إىل احلكم بأم ضلوا أما أم كفار وأم خملدون يف النار ، فأمرهم إىل اهللا قال عليه السالم ، 

أوالده حوله ، فقال لهم " أي أب كنت لكم ،  قبلهم رجل لم يعمل خيرا قط ، فلما حضرته الوفاة  جمع

قالوا خير أب ، قال فأني مذنب مع ربي ، وألن قدر اهللا علّي ليعذبني عذابا شديدا ، فإذا أنا مت ، 

فخذوني وحرقوني بالنار ، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر " ما شيء حرقوه في النار ، وأخذوا 

ه في البحر ، فقال اهللا عز وجل لذراته ( كوني فالنا ) فكانت بشرا سويا ( الرماد نصفه في الريح ،و نصف

، هذا الرجل يف  أي عبدي ماذا حملك على ما فعلت ؟ ) قال " ربي خشيتك " قال ( فقد غفرت لك ) )

(( وضرب لنا مثال ، ونسي خلقه ، قال من يحي العظام معيارنا حنن كفر ، وهو الذي يصدق عليه قوله تعاىل 

، فربنا عز وجل عامله خبالف معايرينا حنن البشرية ، هذا  وهي رميم ؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ))

أنكر البعث والنشور ملاذا أمر حبرقه ؟ وذر نصفه يف البحر ، ونصفه يف الريح ؟ قال حىت يضل على ربه ، وال 

رى عذبه حبق ، ألنه اعرتاف هو من قبل ، أنه مل يستطيع ربنا عز وجل أن يعيده مرة ثانية ، ألنه إن عاد مرة أخ

خوفه من اهللا الذي آمن به ، ورطه هذه الورطة ،  " ولئن قدر اهللا علّي ليعذبين عذابا شديدا "يعمل خريا قط ، 

اليت أودت به إىل الكفر ، ال شك هذا كفر ، لكن اهللا عز وجل عنده ميزان غري موازين البشر ، عرف منه أن 

وفه ، من ربه أعمى بصريته عن كون ربه تبارك وتعاىل  قادر على أن حيىي العظام وهي رميم ، خوفه شدة خ

 ( قد غفرت لك )، قال  " ريب  خشيتك "؟ قال  ( ماذا فعلت أو حملك )ولذلك ملا أعاده كما كان ، قال 

يف فهم نصوص الكتاب ، فنحن يكفينا أن نقول ، أن هذه الفرقة وهذه الفرقة ضالة ، ألا ختالف السلف ، 

والسنة ، وما يهمنا إنه كفرت أو ما كفرت حنن نريد هلا اهلدى ، ويكفي أن نقول أنكم ضالون فعليكم باهلدى ، 

  الذي جاءنا من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل .

اخلليلي الذي  احلليب : شيخنا مبناسبة ذكر اإلباضية يقول البعض لو أنه طرح على شيخنا األلباين مناظرة هذا

يتحدى ويطلب املناظرة يف بيت اهللا احلرام ، وبث مباشر على التلفزيونات ، واملباهلة وكذا يوهم الناس أنه على 

  احلق املبني

  ما شاء اهللا الشيخ :

  احلليب : حبقه الدامغ هذا ، فلو طلب منكم ، وحنن نعرف صحتكم وكذا ، فمع ذلك فما هو الرأي عندكم ؟

رأي كما تعلمون دائما مستعد أن اجتمع مع أي إنسان ، ولكن لعلمي بأن هناك اختالفا جوهريا ، أنا  الشيخ :

بني أهل السنة والبدعة ، عموم البدعة سواء كانت تشمل اإلباضية أو الشيعة أو أو إىل آخره ، أنه البد من طرح 

من اختالفات  أما واألصول حنن ال  األصول اليت جيب االلتقاء عليها ، مث مناقشة ما يتفرع على هذه األصول



نزال خمتلفني فيها ، نقعد نتناقش فيما يتفرع من هذا اخلالف يف األصول ، فهذا كالذي يضرب يف حديد بارد ، 

أو حيارب يف اهلواء ال فائدة منه ، وهذا ما كنت أجابه به الشيعة وأنا بدمشق ، فكنت أقول هلم أنتم مثال ال 

اري ، وحنن ال نعتمد على الكليين ، فنحن إذا احتججنا عليكم بالبخاري ما تقبلون تعتمدون على صحيح البخ

احلجة ،فإذن نريد  نضع مناهج صحيحه بعد كتاب اهللا الذي أمجعنا على صحته ، كيف يفسر ؟ وعلى ماذا 

تفاق على يعتمد من األحاديث إىل آخره ، هذه األصول جيب البحث فيها ، قبل ما يتفرع من اخلالف ، أو اال

هذه األصول ، فإذا اتفقنا مثال كاملثال السابق إذا اتفقنا أن حديث اآلحاد حجة فيجب اخلضوع يف أي مسألة 

جاء أحاديث آحاد ما دام أنه صحيح أو اتفقنا ال مسح اهللا ، على خالف ذلك ، فحينئذ حنن ال حنتج ألنفسنا 

ثبت يف الفرضية اليت نتحدث عنها ، أا ليست صاحلة ، فضال عن أن حنتج على غرينا بأحاديث اآلحاد ، ألنه 

لالحتجاج ا ، وعلى ذلك فقس ، وأنا مستعد أن اجتمع مع أي إنسان ، فقط ذا الشرط ،وليس رأسا خنوض 

يف املوضوع ،و حنن خمتلفون يف األصول وهم يزعمون وهذا أمر خطري جدا ، أنه ال خالف بني املسلمني يف 

دعاة اإلسالميني اليوم أنه خالف بني املسلمني يف األصول ، وهذا الذي ورط طائفة من األصول كثري من ال

الشباب املسلم حينما أعلن اخلميين دولته فسارعوا إىل مبايعته ومساندته إىل آخره ، ذلك أم يتومهون أنه ال 

، من اخلالف يف األصول وأي خالف بيننا وبني الشيعة إال يف الفروع ، ألم جيهلون ما يف بطون كتب الشيعة 

أصل مثال بالنسبة إليهم ، بعد القرآن إذا كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بني أيدينا هو ربع مصحف فاطمة ، 

فأي أصل بعد ذلك يصح أن يقال إذا جيب قبل البحث يف املسائل االعتقادية البحث يف القواعد العلمية اليت 

  سألة سواء كانت اعتقادية ، أو كانت فقهية .نعتمد عليها حينما قد خنتلف يف م

احلليب : يذكر أحد إخوتنا يقول طيب يعين على مثاهلم قضية الرؤية يعين أحاديثها متواترة ، وهم يزعمون أا 

  آحاد ؟

  . ...هنا نرجع ونقول يا أخي  الشيخ :

  احلليب : نعم قضية املنهج .

ضية نسبية اآلن لو فرضنا إنه اجتمعنا مع هذا الرجل أو غريه ، نعم ، يعين اآلن قضية التواتر هذه ق الشيخ :

سنقول له ما رأيك إذا كان احلديث أحاد ، حيتج به يف العقيدة ، رايح يقول ال ، اآلن هذه نرتكها جانبا ، نريد 

( ال منشي معه ، طيب حديث تواتر متواتر حيتج به ، سيقول نعم ، لكن أنا أدري ملا يقول نعم ، هذا كما يق

، يعين ما فيه فائدة من هذا الكالم ، ملاذا . ملا يأيت بيانه كيف يثبت . سأسأله   أسمع جعجعة وال أرى طحينا )

كيف يثبت احلديث املتواتر ؟ هل تعين احلديث املتواتر عندك ؟ أم عند غريك من أهل العلم ؟ إن قال عند غريي 



عليه احلجة ، ألن هذه األحاديث اليت يدعي أا آحاد ، هذه  من أهل العلم انتهى املوضوع بيين وبينه ، وأقيمت

دعواه ،وليست دعوى أهل العلم أهل احلديث يعين ، وإن قال ال ، اآلحاد والتواتر هو بالنسبة ملا عندي من علم 

، نقول له هل أنت من أهل احلديث ؟ أال تؤمن بأن العلوم جيب أن يكون فيها متخصصون يف كل علم ، وأنه 

جيوز االعتداء يف االختصاص من عامل على آخر ، هل جيوز مثال أن يكون الشيخ الفقيه طبيبا ؟ أو أن يكون  ال

الطبيب فقهيا ؟ وفرق ما شئت وأكثر من األمثلة ، طبعا سيكون اجلواب الذي يرجع هنا العقل ، إذا كان عندهم 

من علماء احلديث ؟ ما الذي تعرف من  بقية من عقل ، سيقول ال ، واهللا هذا كالم صحيح ، طيب هل أنت 

كتب احلديث ؟  وكتب الرجال ؟ وما هو احلديث الصحيح ؟ و ما هو احلديث احلسن ؟ واحلسن لغريه ؟ 

واحلسن لذاته ؟ و و اىل اخره  فحينئذ سيسقط يف يده وينقطع ، فإذا انقطع انقطع البحث من أصله ، ألنه 

بأهل االختصاص ، وال أعرتف بأنه من أهل االختصاص فيكف نبحث  ماشي معنا للنهاية ، ال أعرتف بأنه يثق

معه ؟ فلذلك ملا ننقل حنن إنه هذا حديث متواتر ، هذا شهادة العلماء ، فهل هو يؤمن بشهادة العلماء ؟ ما 

ل اعتقد ، هؤالء املبتدعة ال يعتقدون بكالم أهل السنة ، وبكالم املتخصصني يف ذلك وأنا أقرب لكم هذا املثا

مبثال من بني أهل السنة أنفسهم ، يوجد مثل هذا اخلالف يف الفروع ؟ مثال املذاهب كلها تعتقد بأن قراءة 

الفاحتة ، يف كل ركعة من الركعات الصلوات هي ركن ، األحناف شذوا وقالوا ال ، إمنا هي واجبة والفرق عند 

، هم  ( ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )سالم األولني ، من مل يقرأ الفاحتة فصالته باطلة ، لقوله عليه ال

يقولون ال حنن ، نقول ال صالة كاملة ، أي ليس املعىن ال صالة صحيحة ، ال صالة كاملة ، هنا دخلنا يف 

خالف يف اللغة ، وكل من التفسريين لغة ألنك حينما تقول ممكن ال رجل يف الدار يعين ما فيه أحد يف الدار ، 

ل ال فىت إال علي ، الفتيان كثر ، فإذن ال تأيت أحيانا لنفي اجلنس مطلقا يف اللغة ، وأحيانا تأيت لنفي لكن ملا تقو 

الكمال ، فلما قيل ال رجل يف الدار ، نفي اجلنس يعين ال أحد ، ملا قيل ال فىت إال علي ، ما يعين حكمنا على 

ا معناه ؟ ال فىت كامال يف الفتوة والشباب إىل آخره ، الفتيات باإلعدام ؟ الفتيان كثر مفهوم هذا بداهة ، إذن م

، ال هنا مثل ال رجل يف الدار ؟ أم مثل ال فىت إال علي ؟  ( ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )ترى قوله 

من حيث اللغة ميكن هذا وميكن هذا ، لكن اللغة هلا أيضا قواعد وضوابط حىت ما تصري فوضى بني الناس ، 

ل القائل ال رجل يف الدار ، يتبادر إىل الذهن أن النفي نفي اجلنس ،وليس كذلك ال فىت إال علي ، ألن حني يقو 

الفتيان يف الواقع كثريون كثريون جدا ، هذا الواقع يضطر السامع ، أن يفهم ال الثانية ، يف ال فىت أن املقصود ا 

ا غري علي ،وليس األمر حينما يقول العريب ال رجل يف نفي الكمال وليس نفي اجلنس ، يعين ما فيه فىت يف الدني

الدار ، فليس هناك يف الذهن إنه يف رجال يف الدار ، لكن هو يريد أن يقول ال رجل كامال يف الدار ، ما يتبادر 



، على أي القاعدتني يفهم ؟  ( ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )هذا الكالم نرجع بقى حلديث الرسول 

على القاعدة األوىل ، ألن هذا حكم شرعي ، فاألصل يف ال لنفي اجلنس ، إال إذا كانت القرينة قائمة ،  يفهم 

(( كما هو يف املثال الثاين ، ال فىت ، األحناف قالوا ال ، حنن نقول ال صالة أي كاملة بدليل ، إنه القرآن قال 

وز هم يقولون ، ما جيوز تقييده باحلديث ، هنا ، وما تيسر نص مطلق ، ما جي فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ))

الشاهد ، ملاذا ؟ ألن القرآن متواتر ، واحلديث أحاد ، هنا الشاهد بقي ،من قال إنه هذا احلديث آحاد ، هذا 

الفقيه احلنفي املتعصب هكذا يدعي وقد تكون دعواه صحيحة ، لكن بالنسبة له ، هو ما وجد هلذا احلديث 

ىت يصل إىل اعتقاد ، أنه حديث متواتر ، لكن حنن نقول له أمري املؤمنني يف احلديث ، وهو الطرق الكثرية ، ح

اإلمام البخاري ، له رسالة مساها جزء القراءة جزء القراءة رسالة خاصة يف القراءة وراء اإلمام مطلع هذه الرسالة 

، فاآلن نقبل شهادة  بفاتحة الكتاب ) ( ال صالة لمن لم يقرأتواتر عندنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أمري املؤمنني يف احلديث بأن هذا احلديث متواتر ، أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم احلديث ، وال 

معروف عند العلماء ، الذين جاءوا من بعده ، أن له مشاركة يف علم احلديث ، ال شك أننا واحلالة هذه نأخذ 

لعلم وهو البخاري فهذا اخلليلي  صاحب الكتاب املزعوم احلق الدامغ جيي وينصب بقول املختص ، يف هذا ا

حال ، جمتهد يف احلديث ، جمتهد يف التفسري جمتهد يف الفقه املقارن على املذاهب األربعة واألربعة عشر واألربعني 

شتغلت بكتب إىل آخره ، ويأيت ويقول لك هذا حديث آحاد من أنت يا رجل ؟ ما أحد عرف عنك أنك ا

احلديث ، خاصة اليت عند أهل السنة ، وتتبعت طرق هذا احلديث وذاك ، وباألخري ما تبني لك أن هذا احلديث 

حديث تواتر ، ما قيمة شهادتك أنت ، فإذا هو رجل مغرور ، أو يعرف أنه ليس على علم ، لكن يريد أن يؤيد 

مبادئ وقواعد يتفق عليها ، بعد ذلك ممكن إزالة ما وجد عليه اآلباء واألجداد ،و لذلك فال بد من وضع 

خالفات أو بعض اخلالفات على األقل ، ألنه أنا أعتقد أن هذه اخلالفات بنيت على خالف يف األصول فإذا 

اتفق يف شيء من هذه األصول ، أمكن االتفاق يف شيء مما يتفرع وال أقول يف الفروع ، ألنه ليس حبثنا فيما 

  س بأصول .يقال إنه فروع ولي

  احلليب : ما هو ضابط األخذ باحلديث الذي صححه بعض علماء احلديث وضعفه البعض اآلخر ؟

هذا جوابه كلمة واحدة ألنه ال جواب عليه ، ضابطه أن يكون من أهل احلديث أي أن يكون عاملا  الشيخ :

هذا احلديث الذي أختلف فيه ، بقواعد علماء احلديث ،وبأصوهلم ومبا قالوا يف تراجم رواة احلديث ، وخباصة 

فبعضهم يقول  صحيح ، وبعضهم يقول ضعيف ، ال يستطيع من ال علم عنده ، أن يتدخل للحكم بني 

املختلفني من أهل احلديث ، يف التصحيح والتضعيف إال إذا كان هو ثالثهم يف علم احلديث ، وأنا أقرب لكم 



ليها لكن هناك أشياء خمتلف فيها ، كاملسائل الفقهية متاما هذا مبثال : ال شك أن هناك قواعد وضوابط متفق ع

، هذا السؤال يشبه متاما ، ما هي الضابطة أو ما هي القاعدة ملعرفة الصواب بني قولني خمتلفني يف بعض املسائل 

آخر  الفرعية أحد العلماء يقول إذا البنت البالغة زّوجت نفسها بنفسها بغري إذن وليها ، فنكاحها باطل عامل

يقول ال نكاحها صحيح ، ما هي القاعدة ؟ ما هي الضابطة ؟ ملعرفة الصواب بني هذين القولني !؟ هذا يشبه 

ذاك متاما ، أقول اجلواب أن تكون عاملا بعلم أصول الفقه كما نقول بالنسبة للسؤال األول أن تكون عاملا بعلم 

، بعضهم قال ثقة ، وبعضهم قال ضعيف ، فالذي  أصول احلديث ، فقد يكون الراوي خمتلفا فيه منذ القدمي

صحح احلديث اعتمد على قول من وثق ، والذي ضعف احلديث اعتمد على قول من ضعف آه ، ما الضابطة 

يف التمييز ؟ نقول لك ارجع لعلم املصطلح ، يقول لك إذا جاء مثل هذا االختالف واحد يوثق وواحد بضعف 

ه قاعدة اجلرح مقدم على التعديل  أي قول من ضعف قدم على قول من وثق يقال اجلرح مقدم على التعديل هذ

لكن هل هذا على إطالقه ؟ اجلواب ال أوال : اجلرح مقدم على التعديل إذا كام اجلرح مبينا مفسرا ، أما جمرد 

ب ، إن  ضعيف ال يقدم التوثيق على التضعيف ألنه ال حجة عنده ، ثانيا : جرح وبّني السبب جيب دراسة السب

كان السبب له عالقة بالرواية ، نضرب مثاال بارزا ، أن يكون متهما يف صدقه فحينئذ هذا جرح مفسر ، فيقدم 

على توثيق من وثق ، لكن هذا وحد فقط ؟ ال ، نقول كما قد يكون وضعه أحسن من هكذا ، لكن مع ذلك 

على سوء حفظه يف خمالفته للثقات ، يقدم اجلرح كأن يقول ضعيف سيء احلفظ ، وجييء ببعض الشواهد تدل 

فحينئذ نقول اجلرح مقدم على التعديل هذا من سيقوم فيه ؟ العامل يف علم احلديث ، ويكون هناك كذلك 

أسباب ثانية ،و البحث يف هذا حبث طويل جدا ، لكين أختصره مبثال واحد ، يكون عمدة من صحح احلديث 

الدقيقة ، أي املصحح يتفق مع املضعف يف ناحية ، لكن خيتلف عنه ، ليس خمالفا ملن ضعف ، وهذه من النقاط 

يف ناحية أخرى ، املضعف ضعف إسنادا معينا خبصوص احلديث ، واملصحح للحديث شاركه يف الضعف ، لكن 

وجد له إسنادا آخر ، قد يكون هذا اإلسناد ، إما صحيحا لذاته ، فات املضعف للحديث أو حسنا لذاته فات 

حديث ، أو ضعيف مثل األول لكن أحدمها ، يقول اآلخر ، هذا من أسباب االختالف فما هي املضعف لل

  الضابطة ؟ إذن تريد عامل يف احلديث ، هو الذي يظهر ما الضابطة بأن يرجع إىل علم املصطلح .

ألئمة احلليب : تتميم هلذا املوضوع ، يقول السائل يدعي البعض بأن السلفيني يضعفون أحاديث صحت عند ا

  األربعة أو بعضهم ويصححون ما يوافق منهجهم املخالف للمذهبية

  نعم

  فما هو رأيكم ؟



، السلفيون  " والدعاوي إن مل تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء "أقول هذه دعوى باطلة وكما قيل  الشيخ :

 الفقه وال يف احلديث ، وال يف شيء الفرق بينهم وبني املذهبيني أم ال يتعصبون إلمام من أئمة املسلمني ، ال يف

آخر ، وإمنا ينتصحون ، بنصيحة األئمة أنفسهم الذين وا عن تقليدهم وقالوا ألتباعهم خذوا من حيث أخذنا ، 

حنن حناول أن نأخذ من حيث هم أخذوا ، هم مثال أخذوا عن الصحابة والصحابة عن رسول اهللا لكنهم ما 

ا عن أيب بكر وتارة أخذوا عن عمر ، كما هم جوا هذا املنهج يف خري الناس ، تقيدوا بصحايب معني تارة أخذو 

بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنحن أيضا نفعل فعلهم نأخذ من مذاهبهم ما وافق الكتاب والسنة ، والسنة 

ذه احلالة الثانية ، الصحيحة ، ال نتعصب ألحد منهم فتارة نوافقهم مجيعا ، تارة خنالفهم مجيعا ، ألننا يف ه

أخذنا وفق ما كان عليه أئمة آخرون وهكذا ، فادعاء أننا حنن خنالف األئمة ، أو بعض األئمة لتأييد مذهبنا ، 

  حنن لسنا لنا مذهب معني مذهبنا أن ندور مع احلق حيث كان وهذا الذي أمرونا به أئمتنا .


